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О село моје земаљски рају, 
Најлепши цвете, мој родни крају, 

Ноћас ме прими у своја крила, 
Вреоци, моја колевко мила. 

Миленко Ч. Антонијевић 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Историјат и положај 
 
 
 
Први писани историјски извори (који су сада доступни) се односе на 
турске пописе Влаха београдске нахије из 1528. године, а 
објављени су у књизи професора оријенталне историје др Хазима 
Шабановића „Турски извори за историју Београда и околине“ из 
1964. године, која исправља и допуњује сазнања и податке из 
култног дела Петра Ж. Петровића „Шумадијска Колубара“ 
штампаног 1949. године. 
 

 

Црква Покрова Пресвете Богородице и стара школа 

Данашње насеље је, по предањима, заснова-но у XVI веку на 
месту Старо Село у Горњем Пољу на тромеђи Вреоцa, Скобаљa и 
Цветовца. Због честих поплава Колубаре и њених притока премешта 
се у атар данашњег Цветовца, на месту где су били турски ханови, а 
по народном ослобођењу од Турака почетком XIX века премешта се 
дубље у шуму на превале зване Курилово брдо, па се потом спушта 
на место где се и данас налази. У Церовом потоку било је, старо 
„маџарско“ гробље од кога се до скора познавао само један камени 
надгробни белег, који је недавно порушен и уклоњен. Старо 
врелачко гробље налазило се у данашњем потесу до Цветовца, а 
потом је премештено у крај Кусања, изнад врела „Малог потока“, на 
узвишицу која доминира. Поштовање мртвих код Срба је доста 
изражено, тако да Вреочани и сада воде битку за очување гробља 
или комплетно пресељење места (због надирања копова) ради 
искоришћења наслага лигнита којих највише има испод самог села. 



 

Вреоци су као насеље унети у Ебшелвицову карту почетком 
XVIII века. Затим се у архивским подацима помињу 1788. године у 
документима села Паљуви у Тамнави као „христијани из Врелаца“, 
по свој прилици у тамошњем збегу, а потом је забележено 1811. и 
1818. године, када је имало 84 куће. 

Године 1844. у њему је било 120 кућа са 875 душа, а данас 
1180 домаћинстава са 3333 стано-вника (попис из 2002. године). По 
записима турског путописца Евдије Челебије из 1664. године на 
овом простору су биле густе шуме пуне хајдука и мало трошних 
колиба староседелаца. Временом се разуђено и „разбацано“ село 
претворило у варошицу са густо насељеним централним делом у 
коме се налазе школа, црква, сеоски дом, кафане и куће виђенијих 
породица. Скоро све улице, уличице и сокаци су асфалтирани, 
уведена је електрична струја и вода у сва домаћинстава, а 
делимично и парно грејање.  

Друштвени живот је веома развијен, а прва школа је саграђена 
1848 - 1852 године. На овом простору је по предању било више 
цркава. Сада постоји нова црква саграђена 1875. године, посвећена 
Покрову Пресвете Богородице и црква брвнара из 1817. године, 
посвећена Ваведењу, саграђена десетак метара северније од 
претходне за коју је гроф Неиперг 1723. године записао да се не 
зна од када је ту. Пре ње је у „Милетића кључу“ код Колубаре 
постојала прастара црква од које су остали само камени свећњаци, 
који се и данас налазе у цркви брвнари и делови темеља ископани 
и затрпани при надирању копова.  

Село је са обе стране регионалног пута Лазаревац – 
Степојевац, Ибарске магистрале, као и пружног колосека Београд - 
Бар. Већи део насеља је на западној страни пута, на најнижој тачки 
бео-градске језерске терасе, а мањи на источној страни, на 
алувијалној равни реке Пештан. Што се више иде ка побрђу, куће 
су разуђеније, а најзбијеније су оне поред главног пута који 
пролази кроз центар насеља. Ту је и најстарија кућа у месту која је 

изгра-ђена пре више од 300 
година – Драгетина кућа.  

 
Од моста на речици 

Пештан (најјужнија тачка 
села) до Црвеног брда 
(Велики Црљени) на севе-ру 
и од села Медошевца (на 
истоку) до реке Колубаре 
(западно) простире се ово 

 
Драгетина кућа 

 



 

насеље на 19 km2 и спада у ред највећих и најстаријих насеља 
шумадијске Колубаре, а и шире. Насеље се углавном дели на Горњи 
Крај или Бокањац и Доњи Крај или Селиште. Средина села се 
назива Кусања. Остали мањи крајеви називају се по већим 
родовима који су ту живели (Ђурића Крај, Арнушевића Крај, 
Пантелића Крај, Матића Крај ...)  

Кроз село су текли: Мали Поток испод Врела, Церов Поток у 
потесу Бољетин, Лукавица (стари Пештан), Колубарина отока 
Брзак, потоци Кусања, Миљковац, Марин поток, а до данас су се 
одржали река Колубара и речица Пештан.  

Место је кроз векове неколико пута мењало име које у основи 
увек има реч Врело. Први писани податак из 1528. године казује да 
се тада звало Врелца. Тада су ту живели: Вукашин син Вукоја и с 
њим: Братул, његов син; Петко, његов син. Радоња син Добрашина 
и с њим:  Радован његов брат. Рајин 
син Радосава и с њим: Петко, његов 
син. Радица син Димитрија и с њим: 
Иваниш, његов син. Петар син Влатка 
и с њим: Михаил, његов син. Радо син 
Вукчета и с њим: Костадин, његов 
брат. Радо син Марка и с њим: Радо 
његов син; Радосав, његов син. 
Радосав син Вукашина и с њим: Вук, 
његов брат. Ратко син Радосава и с 
њим: Милашин, његов брат. Стојан син Видца и с њим: Радица, 
његов брат. Радохна син Марка и с њим: Томаш, његов син; 
Димитрије, његов син. Радован син Радосава и с њим: Пава, његов 
брат. Радица син Димитрија и с њим: Степан, његов брат. Петко син 

Радице и с њим: Вучихна, његов брат. 
Страхиња син Радовића и с њим: Милош, 
његов син; Петко, његов братучед; Давид, 
његов син. У Врелцима је тада било 15 
домова.  

Првобитно насеље, је формирано на 
алувијалној равни, између Пештана и 
Колубаре. Од давнина је на овом простору 
било доста извора топле воде, тако да су 
преци данашњих Вреочана село називали 
Врељаци.  

После доласка Турака у ове крајеве 
испаравање је привла-чило пажњу, те су 
мешта-ни “зачепљивали” већа изворишта. 



 

Настадоше мања врелца и по томе село доби друго име, а 
преласком гласа л у о, када се нађе на крају слога или речи, 
насеље и по трећи пут доби ново име – Вреоца. Дуго се звало и 
Вреоце (што се види из старих печата). Ово име асо-цира на једно 
врелце, односно вреоце, да би се после Првог светског рата усталио 
назив Вреоци који је и данас у употреби, а указује на више 
врелаца. 

Различитости у називу указују на исту основу са варијацијама, 
а предање казује да се из јаког врела (са јужне стране садашењег 
гробља) вода одливала Малим потоком у Пештан, понекад плавећи 
околна имања и домаћинства. У XVIII веку Аустријанци су сировим 
говеђим кожама затрпали врело како би спречили поплаве. 

Због изузетно повољних услова за живот (обиље воде, 
пашњака, првокласних ораница, четири реке које су пресецале 
место са свих страна, великих шума, засада свих врста воћа) одувек 
је привлачило становништво, тако да његово присуство бележимо 
уназад неколико векова. 

Насељено место Вреоци никада није било обично село, бар што 
се тиче мишљења самих мештана. Оно је још средином XIX века 
имало општину и шири значај за околину, а како се нала-зило и 
налази са обе стране важних саобраћајница често је мењало свој 
изглед, структуру и значај. 

Године 1855. ископан је угаљ у Вреоцима што ће изменити 
историју и живот читаве ове области. 

 
 

 
Центар Вреоца 



 

Географске карактеристике 

Типови земљишта заступљени у Вреоцима су: 
 

− Алувијална иловаста која заузимају 1151,2 ha, а која су 
иначе најпродуктивнија и највреднија земљишта. Оптималне водно-
физичке и хемијске особине, као и ниво подземне воде дубље од 
1m, пружају могућност за гајење поврћа, кукуруза и крмног биља.  
 

− Алувијално глиноваста земљишта простиру се на 158 ha, а 
њихова својства су неповољнија од иловастих. То је последица 
неповољније инфилтрационо-филтрационе особине, високе 
вредности неприступачне воде, као и малих вредности капацитета 
за ваздух. 
 

− Гајњаче које заузимају простор од 393 ha. Како су климатске 
одлике семи-хумидне, постоје услови за трајно одржавање гајњача 
на брежу-љкастим теренима. Типичнa гајњаче подручја су јако 
дубока земљишта са малим фракцијама песка и великим присуством 
глине, што има за последицу нешто неповољнији водни режим и 
критичне вредности хумуса. Добре су за ратарство, воћарство и 
виноградарство, док су ливаде на њима слабе. 
 

− Псеудоглејеви су образовани на неогеним седиментима 
површине 118 hа. Имају лоша водно-физичка својства што лоше 
утиче на развој биљног света. Третирају се као условно обрадива 
што подра-зумева ђубрење. 
 

− Техногена земљишта су издојени мате-ријали од којих не 
настаје земљиште. То су површине где се експлоатише угаљ, не 
планира се биљна производња и као таква смештена су у најнижу 
бонитетну класу. 

У хидролошком погледу подручје Вреоца припада сливу 
Колубаре, која тече кроз насеље у дужини од 4,3 km. Вододрживе 
неогене наслаге и количина падавина утичу на ниво речних токова. 



 

Пештан, који тече у дужини од 1,7 km јужном границом места, 
улива се у Колубару. Он у Вреоцима прима мање потоке: Брзак, 
Кусању, Миљковац, Марин поток и Церов поток. Некада је кроз 
Вреоце протицала и Лукавица која је одавно прекопана. Колубара 
је изричито бујични ток, а раније је пла-вила место чак и до центра 
(удаљеног око 2 km). 

Садашње стање 
биљног и животињског 
света је много другачије 
него раније. Некада су 
овде биле густе шуме (на 
посеченом пању сунчало 
се 12 коза) које су се око 
1860. године крчиле 
кулуком (обавезним 
заједничким радом). Сада 
шума скоро да нема јер 
су  убрзан раст броја 

становника, потребе за обрадивим површинама, грађевинским 
материјалом и огревом, експропријација довели до крчења ширих 
размера. Сада су најзаступљенији пашњаци и ливаде, мочварна 
вегетација; од ратарских култура: кукуруз, пшеница, овас, купус, 
кромпир; од воћа: јабука, крушка, шљива, кајсија и бресква. 

Од животиња овде је некада у густим шумама било медведа, 
вукова и дивљих свиња. Данас поред домаћих животиња (говеда, 
овце, свиње, живина) најзаступљенији је птичији свет са многим 
врстама (врабци, чворци, вране, гугутке ...).  

Рибе је све мање због загађености вода. 
  
 
 
 

МОЛИТВА ШУМЕ1 
Ја сам топлота огњишта твога 
у хладним зимским ноћима, 

хлад сам пријатни по летњем сунцу 
убогим људским моћима. 

 
Слеме сам куће свакоме - довек, 

                                                 
1 (оригинални текст аутора, објављен на насловној страни "Шумарског гласника" број 1 из 1937. године) 

 

 
Колубара – рај за пецароше 



 

постеља - сунце кад зађе, 
и тврдо дрво од кога човек 

точкове прави и лађе. 
Ја сам држаља мотике твоје, 

дрво колевке детиње, 
ја сам знамење вечито твоје, 

смрти ти чувам светиње. 
 

Ја хлебом храним доброту твоју, 
докле ће туга тиштити? 

Човече почуј молитву моју  
НЕМОЈ МЕ ВИШЕ НИШТИТИ! 

Орестије Крстић 
 
 

 



 

Црква и школа 
 

 
 
 
 
 
 
 
Црква брвнара је по предању  подигнута у XVI веку на месту 

званом Милетића Кључ на обали реке  Колубаре. Посвећена је 
Ваведењу. Турци је спаљују и убијају седам од девет свештеника из 
рода Милетића, па житељи подижу нову у шуми код Церова потока. 

Аустријски гроф Нeиперг је 1723. године забележио да се у 
селу налази веома стара црква брвнара за коју се 
не зна када је подигнута и да је  у густој 
храстовој шуми, те  захваљујући томе и опстаје 
до Првог српског устанка. 

Турци је поново спаљују 1813. године. 
Мешта-ни 1817. подижу трећу цркву брвнару, 
десетак метара северније од предходне, где и 
данас стоји као заштићен споменик културе. 

Она припада 
развијеном типу цркве 
те врсте: висок, 
шаторски кров са 
истуреном стрехом, 

издужена основа са полигоналним 
олтарским делом и отворени трем на 
западној страни. Црква је опремљена 
дрвеним намештајем из истог раздобља, а 
на поду између свећњака је камени амвон 
са урезаним натписом дародавца Милије 
Лазаревића из 1845. године. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Дрвени иконостас осликао је иконописац Константин Зограф у 
периоду од 1817. до 1820. године. Храм је освештао Митрополит 
српски Петар Јовановић (1800. – 1864. године). У цркви се чувају  
иконе иконописца Јеремије Поповића из 1840./1842. године и 
аутентични камени свећњаци из првобитне цркве. 

У порти, уз северни зид брвнаре, ближе олтарском делу, 
налази се надгробни споменик из 1823. године са орнаментиком 
симболичке садржине на источној страни, док је на западној 
уклесан натпис: „Здје почивајет раба божија Милица, мати попа 
Илије, поживи 70 лета, представи се 1823. марта 2“. 

Данашња црква је подигнута крајем XIX века, тачније 1875. 
године на имању Арсенија Ранковића из Вреоца, а уз велику помоћ 
донатора Живка Давидовића. Посвећена је Покрову Пресвете 
Богородице. Литија се носи на Спасовдан. 
 

У овој цркви се налазе 
вредне старе књиге, крстови 
и „четворојеванђеље“ које је 
под заштитом државе. У 
порти вреочке цркве налази 
је гроб проте Срећка 
Остојића (1863. – 1935.), 
првосвештеника српске 
војске у Првом светском 
рату, познате историјске 
личности и личног пријатеља 
Краља Петра I 

Карађорђевића који је био чест протин гост. 
 
Појам школства и почетак образовања у месту 

уско је везан са активношћу цркве, јер је првобитно 
уступљен део простора порте за 
зграду школе (сазидане од 
1850.–1855. године), а и први 
учитељ је био свештеник 
Миладин Поповић, а потом 
цивилно лице - терзија вреочки 
из рода Марковића.  

Зграда старе - прве школе је уз сам 
парохијски дом и цркву, а нова је изграђена 1962. у самом центру 
села - на узвишењу поред фудбалског игралишта, у близини 
сеоског Дома културе. 



 

 
У старој школи су основно образовање стицали мештани 

четири села (Вреоца, Медошевца, Великих Црљена и Цветовца) да 
би почетком XX века сви добили своје школе, сем Медошевца где је 
до пре десетак година постојало истурено одељење за ниже 
разреде. Поред основне школе у месту је постојала и Школа 
ученика у привреди (ШУП) која је отворена шездесетих година 
прошлог века с развојем комбината „Колубара“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Више информација о новој школи и тренутним дешавањима, 

сазнајте на сајту ОШ „Диша Ђурђевић“: 
www.disavreoci.znanje.info  

 

http://mzvreoci.org.rs/www.disavreoci.znanje.info


 

Становништво 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ваљало би истаћи да је ово село скоро 300 протеклих година 

врло живо и активно, а да су се догађаји и људи смењивали у 
великом броју. С обзиром да су становници учествовали у Првом и 
Другом српском устанку, као и у свим потоњим ратовима, имали су 
прилику да путују и упознају друге људе као и културе живљења 
које су преносили у своје место, те се поред земљорадње почињу 
бавити трговином и занатима. Преко 160 година је присутно 
школство. Све врсте осталих активности датирају бар од пре 50 
година (КУД, фудбал, шах, лов, риболов...), а и близина Београда је 
омогућила општу културу становништва које изграђује, улепшава и 
чува своје домове и газдинства. 

Здравство почиње да се развија већ почетком XX века, а 
крајем истог достиже врхунац изградњом Дома здравља и бригом за 
око 10.000 становника, што сталних, што оних из других средина на 
раду у Вреоцима. Читаоница и библиотека су основане пре Другог 
светског рата и дуго су радиле, али данас уз велики број 
телевизора, радио апарата и рачунара (самим тим и интернета) овај 
вид образовања, дружења и активности је скоро замро. 

Иначе, психолошке особине Вреочана су сложеног типа те би 
се могле издвојити следеће: 

 
− Више је речит од својих суседа; 
− Није препреден и превртљив, али је стваралац и занатлија; 
− Умерен је у прегнућима и задовољан оним чиме располаже; 
− Стрпљив је и послушан до крајњих граница, а против неправде 

је необуздан и тврдоглав, као и сви Колубарци; 
− Храброст и витешка дела су на цени, радо се о томе прича и 

слуша са одушевљењем (велики број златних и сребрних 
Карађорђевих звезда и других сваколиких одличја красе груди 
Вреочана); 

− Лична имовина се чува и штеди за потомке; 
− Углед људи се не цени само по материјалним добрима, него и 

по однегованој деци, стеченим пријатељима и добрим делима.  



 

 

ВРЕОЧАНИ УВЕК НА БРАНИКУ ОТАЏБИНЕ 
ПОП РАНКО ДМИТРОВИЋ - варница Другог српског устанка. 

Овај дични Србин задужио је колубарски крај и Колубарце, тако 
да са посебним поштовањем увек говоре о њему.  

На првом састанку на пивници попа Ранка Дмитровића у селу 
Рудовцима креснула је варница устанка. Састали су се први људи 
Србије да се договоре шта да чине, јер је турски зулум узео толико 
маха да више није могло да се издржи. На састанку су били: 
Милутин Савић - Гарашанин из села Гараша, Арсеније Ломо из 
Драгоља, поп Ранко из Рудоваца, игуман Авакум из манастира у 
Боговађи и многи други кнезови и српске војводе. Ови су се људи 
заклели на часном крсту и светом јеванђељу да наново дигну људе 
на устанак чим "зене" пролеће. Игуман Авакум је ту заклетву на 
мразу и снегу, под ведрим небом осветио водицом и покропио ове 
дичне заверенике. 

Други састанак је одржан у селу Вреоцима и о том састанку, 
као и о првом, бринуо се опет - поп Ранко. Ево шта пише у писму 
које је упутио Милошу: 

"Милошу, ја сам српски народ спремио на устанак, јер је дошло 
задње време да се од Турака ослободимо. Очекујем да дођеш да те 
ставим на чело пред војску и то у року од 24 сата, да ратујемо 
против Турака." 

 
 

СПАСОЈЕ БИРЧЕВИЋ 
 О овом српском витезу, старом 
Вреочанину, мало се зна, сем да је далеки 
предак породице Бирчевић која и данас чува 
“Колајну за храброст″, додељену наредбом 
књаза Милана Обреновића - врховног 
заповедника војске, од 19. септембра 1877. 
године, добијену у знак признања за заслуге 
у рату против Турака - 1876. године. 
 Био је војник III Колубарског батаљона, 
а орден му је под редним бројем 84, уручен 
28. новембра 1877. године у Смедереву. 

 
 
 
 



 

ПРОТОЈЕРЕЈ СТАВРОФОР СРЕЋКО ОСТОЈИЋ - парох вреочки, 
првосвештеник српске војске у Првом светском рату. 

 
МОЛИТВА ЗА СПАС НАШЕГ ПРАВОСЛАВНОГ НАРОДА ОД 

НАСРТАЈА НЕПРИЈАТЕЉА ПРАВОСЛАВЉА 

Царе и Господе наш, Исусе Христе, Боже спасења 
нашег, милостиво услиши и сада молитву нас недостојних 
слугу Твојих. 

Сагрешисмо Ти - опрости нам Господе. 
Падосмо у кал безакоња - очисти нас, Пречисти. 
Прогњевисмо Те - смилуј се, Преблаги. 
Ево падосмо на колена пред Тобом и молимо Те са 

сузама покајања; не спомињи грехе наше и избриши 
безакоња наша, чуј и услиши вапај грешне деце Твоје. 
Узми нас у заштиту, о Свемоћни; затити Цркву Твоју 
Православну, јер ево дрски јеретици, вековни одступници 
од истине Твоје, подмукло саставише план и грозно 
ударише на народ Твој и на светињу Православну. Још 

једном пролише крв деце Твоје; још једном отворише потоке суза вернихи Твојих; још 
једном обукоше Цркву Твоју у црнину туге и жалости и исплетоше јој трнов венац од 
лажи и насиља и неправди својих. 

Помози нам, Боже спаситељу наш, ради славе имена Твојега. Ако ми нисмо 
достојни Твоје помоћи, сети  се отаца наших који Ти кроз векове верно служише, и за 
име Твоје и за Крст Твој часни муке и гоњења и смрт претрпеше, па због њих, Господе, 
пружи помоћ своју и нама и помилуј нас. 

Због праведних отаца наших и мученика за Веру праву, избави нас од напасти 
која нас је снашла. Посрами злаковерне непријатеље народа Твога, одби јеретике од 
стада Твога и уразуми и покај помагаче њихове у земљи нашој, земљи освештаној 
часним крстом и мученичком крвљу. Не допусти, да гонитељи наши ликују над нама, 
но духом уста Твојих одагнај их далеко. И ако се раскају, суди им по вечној правди 
Твојој, Господе и Боже отаца наших. Цркви Твојој Светој даруј мир, уплаканој деци 
њеној поврати радост, а браћи нашој пострадалој у одбрани свете народне Цркве 
отвори двери рајске у царству Твоме бесмртноме. 

Да Те сви ми на земљи славимо и хвалимо скупа са небеском Црквом Твојом, 
Тебе, Оца и Сина и Светога Духа, сада и на век века. АМИН! 

†ЕПИСКОП ЖИЧКИ  
др Николај Велимировић 

 
Најзначајни свештенослужитељ вреочке цркве је прота Срећко 

Остојић. Рођен је 1863. године у Житковцу код Косовске Митровице 
у свештеничкој породици, у близини манастира Соколице. По 
предању, један од предака проте Срећка је у сну видео Пресвету 
Богородицу. Она му је указала на место где се налази овај манастир 
који је био скривен под земљом. 

Још као младић растурао је под Турском књиге које су 
долазиле преко границе из Србије. Тада су Јужна Србија 
(Македонија) и Косово још увек били у саставу турске државе. 
Тадашњим српским конзулима, Луки Маринковићу у Приштини и 



 

професору Владимиру Карићу у Скопљу, слао је 
драгоцене податке о стању Срба под Турцима. С 
обзиром да се истицао интелигенцијом и 
израженом националном свешћу, по савету 
истакнутих Срба прелази у Београд, где 
завршава Богословију. 

Године 1884. године рукоположен је за 
свештеника. Добио је парохију у Башином Селу 
код Велеса. Од тада његова служба Богу и роду 
представља трновит пут и велику борбу за веру 
православну. На Митровдан 1894. године отео је 
цркву од егзархиста (Бугараша) и одслужио 
Свету литургију. Егзархистички владика 
Аксентије оптужио га је егзарху у Цариград, а 
овај турским властима. Други сличан догађај, 
замало га је коштао главе. Прота Срећко је у 

селу Теову поново са српским народом заузео цркву, не дозволивши 
егзархистичком епископу Аксентију да обави службу, који се на тај 
начин   нашао  у тешкој ситуацији, те је морао побећи за Велес. 
Због овога је прота Срећко од стране турских власти окован и 
послат у Скопље, где га је Афуз-паша затворио у  Куршумли-хан 
осудивши га на 101 годину робије и протеривање на острво Родос.  

Тада су српски конзул Тодор Станковић и руски конзул 
Лисијевич интервенисали код турских власти, те прота Срећко бива 
послат на издржавање казне у Косовску Митровицу. Када је за 
митрополита рашко-призренског постављен Дионисије Петровић, 
прота Срећко је био у нешто бољем положају, међутим после смрти 
овог митрополита турске власти су га протерале са породицом у 
Србију.  

Октобра 1901. године постављен је за свештеника у вреочки 
храм Покрова Пресвете Богородице и ту остаје до краја свог земног 
живота. 

Дошавши у Србију прота Срећко се истакао као велики син 
Цркве и отаџбине. Учествовао је  у Првом и Другом балканском рату 
1912. и 1913. године, као и у Првом светском рату (1914. – 1918. 
године) иако је већ био зашао у године. Као првосвештеник српске 
војске беседио је  и причешћивао војнике пред битке, о чему 
постоји сведочанство снимљено камером. У бици за Једрене  бива 
рањен. Бугари су га одликовали орденом Светог Александра 
Невског IV степена са мачевима. Носилац је ордена Светог Саве II и 
III реда, Албанске споменице и многих ратних и мирнодопских 
одликовања за свој просветни и хуманитарни рад. 



 

Као парох вреочки, 1904. године је урадио садашњи иконостас 
у новој цркви, набавио потребне црквене сасуде који су 
недостајали, саградио црквени дом, салу и две канцеларије. 

За време Првог светског рата Аустроугари су скинули и однели 
црквена звона. Залагањем проте Срећка и верног народа купљена 
су садашња, нова.  

Заједно са својим парохијанима 1923. године подиже споменик 
ратним друговима погинулим између 1912. и  1918. године. Те исте 
године снажан земљотрес је погодио Вреоце и околину. Тада се 
срушио део звоника нове цркве. Залагањем проте Срећка звоник је 
обновљен, а остале последице земљотреса отклоњене. 

Стари Вреочани памте свог проту Срећка, његово 
достојанствено држање и велике подвиге. Говори се да је краљ 
Петар I Карађорђевић пролазећи кроз Вреоце за Београд, излазио 
из свог аутомобила и срдачно поздрављао свог ратног друга. 
Познато је и то да је 1934. године прота Срећко отишао у  Београд 
да  ода последњу почаст трагично настрадалом краљу Александру 
Карађорђевићу. Реке људи у немој тишини су прилазиле одру, а по 
државној процедури убијеног краља је чувала његова гарда. 
Тишину је нарушио глас проте Срећка, који је рекао: ″Зашто га 
сада мртвог чувате, боље да сте га чували живог!″ 

Прота Срећко се упокојио  15. новембра 1935. године. 
Сахрањен је испред нове 
цркве, поред споменика палим 
ратним друговима. Иза 
овог свештеника 
остало је пет синова: Спира, 
Миливоје, Војислав, 
Бранислав и Живко. 
Протојереј Спира Остојић и 
његов син, протојереј 
Момир, наследници су 
свештеничке лозе славних 
Остојића. 

Прота Срећко у друштву са генералом Живојином Мишићем и групом официра на 
Солунском фронту (1917.г.) 

 
Нека би дао Бог да вера, јунаштво и подвиг блажено-

почившег проте Срећка Остојића буду звезда водиља свим 
свештеницима Српске Православне Цркве, који у тешким 
ратним годинама бивају уз свој народ и војску, чувајући 
чистоту вере и бринући се о спасењу душа наших. 

 



 

ЧЕДА Ж. АНТОНИЈЕВИЋ - ГРК 
 

Рођен је у Вреоцима. Службовао је у 
Куновчића чети. Од 1912. године до погибије на 
Кајмакчалану одликовао се изузетно храбрим 
акцијама. Постао је наредник српске војске и у 
своје потчињене уливао љубав према отаџбини. 
У рату са Бугарима заробио је бугарски пук и 
пет топова. И против Аустроугара се истицао 
храброшћу. Једном приликом је свом 
команданту донео непријатељског стражара са 
све пушком. Толико га је јако стегао да 
непријатељ није могао да дише. Одликован је 
сребрним и златним војничким орденом 
Карађорђеве звезде, златним крстом светог 
Ђурђа и златном Обилићевом медаљом. 

 
СВЕТИСЛАВ СИНЂЕЛИЋ - ЦУЛЕ 

Рођен је 1893. године у десеточланој 
породици Бранислава и Смиљке Синђелић, у 
Вреоцима. У војску је ступио одмах по објави 
рата као регрут, првопозивац. Пошто је 
завршио основну четвороразредну школу био 
је врло писмен за оно доба опште 
неписмености. 

Одмах су га старешине унапредиле у чин 
каплара. Са својом десетином, приликом 
једног контранапада аустроугарских војника, 
није одступио, што је било пресудно за 
очување положаја. Видевши да десетина 
добро и чврсто држи терен у својим рукама, 
није дао непријатељу да напред крене ни 
један сантиметар, а српска команда 
проучивши ситуацију, наредила је да остале јединице консолидују 
своје редове и пораз претворе у победу. Још једном се Светислав 
истакао заробивши са својом извидницом на препад аустријске 
топове са комплетним посадама. 

За херојске подвиге и мудро руковођење је одликован 
сребрном Карађорђевом звездом, Албанском споменицом и другим 
одличјима. Вративши се кући, са братом Велимиром је обновио очев 
дом у Вреоцима и у њему живео до смрти - 1978. године. 



 

 

 

ДРАГОЉУБ СИНЂЕЛИЋ 
 
Овај Вреочанин, млади војник – страдалник, рођен је 1921. 

године од оца Милана и мајке Милице Синђелић у многочланој, за 
то време типичној српској породици. Почетак Другог светског рата 
затекао га је на одслужењу редовног војног рока у Краљевој гарди 
на Топчидеру. Убрзо после агресије Немачке на Србију, 
бомбардовања Београда и неуспешног завршетка одбрамбеног 
Шестоаприлског рата, по распуштању војске са групом другова 
креће кући. Након тога бива заробљен од стране немачких 
окупационих снага и интерниран у логор у град Кобленц. 

По казивању преживелих логораша из овог краја, умро је у 
заробљеништву 1942. године од последица упале плућа.  

Овим се Драгољуб Синђелић уписао у неписану књигу 
небројених српских жртава пострадалих за веру и отаџбину, не 
дочекавши да се врати кући. 

Након завршетка рата, родитељи и браћа су му подигли 
споменик у дворишту породичне куће, који се и данас може видети. 

 
 



 

Индустрија 
  

Индустријализација овог места и читавог краја почиње далеке 
1937. године изградњом Војно Ремонтног Завода и Шумадијског 
електро предузећа (ШЕП-а), са термоелектраном која је снабдевала 
струјом Београд и Крагујевац. Наставља се са изградњом 
Електродистрибуције, па “Колубара Прераде″ (Сушара, Топлана, 
Мокра Сепарација, постројење за пречишћавање отпадних вода, 

паровод Вреоци - Лазаревац, колосек индустријске пруге Вреоци - 
Церовити поток, депонија јаловине Мокре сепарације са жичаром и 
одлагалиште шљаке и пепела из Топлане, колосек индустријске 
пруге Вреоци - ТЕК Велики Црљени, колосек индустријске пруге 
Вреоци ТЕ ″Никола Тесла″ - Обреновац), Колубара Метал, Гасбетон 
(Xella - Србија), Колубара Угоститељство, ЈП Железница Србије – 
железничке станице  ″Вреоци″ (друге у Србији по промету робе). 

Када се посматра постојање и рад Комбината “Колубара”, 
уочава се чињеница да је све на неки начин почело у Вреоцима и 
да је уско повезано са овим местом. Педесетих година прошлог века 
почео је незадрживи развој површинске експлоатације угља и то 
ископавањима по ободу лигнитног басена, да би у најновије време 
коначно дошло до детаљног разматрања и припрема за 
експлоатацију „главних“ угљених резерви које су баш под овим 
местом. Геолошке резерве се процењују на преко 600 милиона тона 
све до дубина од 300 m (три основна слоја на сваких 100 m),  



 

а експлоатационе су нешто преко 500 милиона тона. У првом 
тренутку се може приступити експлоатацији око 80 милиона тона, 
али близина већ постојећег копа - Поља „Д“ у односу на сеоско 
гробље је таква да га угрожава, па су се мештани организовали и 
већ десетак година траже премештање целог насеља, односно 
колективно пресељење. 
 

 
 
 
 
Све ове објекте прате око 20 далековода високонапонске и 

нисконапонске мреже, што се јасно види из приложене карте која 
буквално прави енергетски кавез над читавим местом. Ту су 
видљиви индустријски објекти и многе саобраћајнице (пруге, 
путеви). 

 
 



 

Колубара Прерада 

У оквиру Рударског басена ″Колубара” налази се “Колубара-
Прерада” лоцирана у Вреоцима, где се прерађује и оплемењује 
ровни угаљ са површинских копова Поља “Б” и Поља “Д”. Добијени 
угаљ се користи за снабдевање индустрије и широке потрошње. 
Постројење за прераду угља обухвата Оплемењивање које чини 
Мокру сепарацију, Сушару и класирницу, Топлану и Одржавање. 

У оквиру “Колубаре-Прераде” налази се и Сува сепарација и 
Железнички транспорт. Земљиште на коме се налази “Колубара-
Прерада” обухвата површину од преко 78 ha, од чега се на Суву 
сепарацију односи 45,5, а на Оплемењивање око 32 ha. 

  У широј зони “Колубара-Прерада” се налази на површини од 
преко 207 ha, обухватајући постројење отпадних вода, паровод 
Вреоци-Лазаревац, колосек индустријске пруге Вреоци-Церовити 
поток, депонију јаловине Мокре сепарације са жичаром и 
одлагалиште шљаке и пепела из Топлане. Са севера “Колубара-
Прерада” је отворена према Панонској низији, док је са истока, југа 
и југозапада, окружена побрђем просечне надморске висине од око 
250 m. 

  У непосредној близини “Прераде” налази се: Гасбетон (Xella-
Србија) – 400 m према истоку, “Колубара-Метал”, ТЕ “Колубара”, 
“Колубара-Универзал” - 6 km према северу, ТЕ “Никола Тесла А”-28 
km и ТЕ “Никола Тесла Б” 33,5 km према северозападу. Од 
“Прераде” Београд је удаљен 50 km према северу, Ваљево 35 km 
према југозападу, Лазаревац 6 km према југу, а Аренђеловац 30 km 
према југоистоку. Удаљеност од реке Колубаре је око 1,7 km. 

 
Делови “Прераде”: 

• Сува сепарација; 
• Мокра сепарација; 
• Сушара; 
• Топлана; 
• Железнички транспорт. 



 

Сува сепарација 
 
У овом погону се уситњава и класира ровни угаљ, ради 

добијања асортимана угља потребног за термоелектране, широку 
потрошњу, индустрију и Топлану. Ровни угаљ се помоћу трачних 
транспортера допрема са површинског копа, затим се угаљ 
распоређује на утовар у вагоне за Мокру сепарацију и у бункере 1. 
и 2. фазe. 

У погону прве фазе се примарно и секундарно дроби и класира 
угаљ у циљу добијања асортимана за широку потрошњу, Топлану, 
ТЕ “Колубара-А” и ТЕ “Никола Тесла”, а у погонима 2. и 3. фазе се 
дробљи и припрема угаљ за потребе ТЕ “Никола Тесла” и широку 
потрошњу (камионски утовар). 

 
 

Мокра сепарација 
 
Постројење за чишћење колубарског лигнита - Мокра 

сепарација, почело је са радом 1956. године. Чишћење угља се 
обавља поступком гравитацијске концентрације у тешкој средини, 
што је јединствен случај у свету. 

Основни задатак овог постројења, капацитета 520 t/h је да се 
од ровног угља са површинских копова добију одговарајуће 
фракције лигнита за потребе ТЕ “Колубара” и квалитетан угаљ за 
потребе Сушаре. Проширење капацитета Сушаре и повећање 
капацитета ТЕ “Колубара” захтевали су повећање количине угља са 
Мокре сепарације изградњом новог пријемног места капацитета 850 
t/h. 

Технолошки процес у новом делу постројења састоји се у 
пријему ровног угља са Поља “Д”, издвајању крупног угља и 
његовом упућивању на чишћење у стари део постројења, утовару и 
отпреми угља у вагоне за ТЕ “Колубара”, топлану и ТЕ ”Никола 
Тесла”. 

 
Сушара 

Постројење за сушење 
угља пуштено је у рад 
1957. године и ефективно 
је радило око три деценије, 
производећи различите 
асортимане сушеног угља. 



 

Ново, савремено и високо аутоматизовано постројење за 
сушење угља - Сушара, капацитета 855.000 t годишње, које ради по 
“Флајснеровом” поступку, пуштено је у рад 1986. године. У овом 
постројењу сушењем у режиму засићене паре, при притиску од 22 
bara и на температури од 236°C, од праног угља добија се 
оплемењено гориво - сушени угаљ, уједначеног квалитета, 
задовољавајуће механичке чврстине, ниског садржаја сумпора, 
отпорно према води, подесно за складиштење и без природне 
склоности ка самозапаљењу. Класирање је последња фаза у 
процесу прераде угља. Основна улога класирања је да се осушени 
угаљ из бункера разврста према класама крупноће. 

 
Топлана 

 
Топлана је термоенергетски објекат намењен за производњу 

топлотне енергије која је потребна за одвијање технолошких 
процеса у производним постројењима и за грејање индустриског 
круга, Лазаревца и Стакленика. Генератори паре су капацитета по 
70 t/h, а ложе се спрашеним лигнитом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прегрејана пара на излазу из котла је притиска 59 bara и 

температуре 450°C. Ова пара се води из оба котла у разводник 
високог притиска, а одатле у редуктор станице које припремају 
пару одређених карактеристика за потрошаче. 

Напојна котловска вода која се користи у парним котловима, 
допрема се из постројења за хемијску припрему воде. Квалитет 
напојне котловске воде се контролише мерачима проводљивости. 

Одвод димних гасова је кроз заједнички армирани бетонски 
димњак пречника 3m и висине 80m. Димни гасови пре уласка у 
димњак пролазе кроз електрофилтерско постројење. Пепео из 
електрофилтера и шљака из котла мешају се у багер јами са водом 
и хидропнеуматски транспортују до депоније у Јунковцу, путем 
цевовода дугог 7 km. 



 

Отпадне воде ХПВ-а настају одмуљавањем посуда за припрему 
кречног млека, реактора и засићивача, од прања и испирања 
пешчаних и јонских филтера. Из Топлане излази око 15-25 m3/h 
отпадне воде у зависности од тога да ли су у погону само један или 
оба котла. 

 
 

Железнички транспорт 
Погон железнички транспорт у оквиру ”Колубара-Прераде” 

обавља следеће послове: 
 

• ранжирање, довлачење и извлачење вагона ЈЖ, и других са 
сушеним угљем    у станицу Сушара;  

• утовар, довлачење и извлачење вагона са угљем класе “П” у 
вагоне ЈЖ и   ТЕНТ-а на Мокрој сепарацији;  

• довлачење и кипање вагона са Поља “Б” за погон Мокре 
сепарације;  

• утовар и ранжирање вагона за ТЕ “Колубара-А”;  
• текуће одржавање средстава вуче, вагона, колосека и 

контактне мреже;  
• ранжирање, довлачење и извлачење вагона ЈЖ за остале 

кориснике у РБ   “Колубара”.  
 

 



 

Екологија 
 
 
 
 
 
 
Насељено место Вреоци, које се налази у средишњем западном 

делу општине Лазаревац, добило је назив по већем броју природних 
изворишта пијаће воде - врела којих је било на том подручју. До 
четрдесетих година двадесетог века то је било претежно 
пољопривредно село, чији су се становници бавили и разним 
занатима. 

Са еколошке тачке гледишта Вреоци су били очувано место са 
незагађеном и недеградираном животном средином. 

Изградњом Шумадијског електро предузећа (ШЕП–а) са 
термоелектраном 1937. године, која је у то време била највећа у 
тадашњој Југославији са снагом од 12МW, почиње и постепено 
нарушавање животне средине. Почетком масовне површинске 
експлоатације угља лигнита на површинским коповима у Рудовцима 
и Барошевцу (Поље “А”, а касније и поље “Б”) долази до изградње 
великих рударских погона и пратећих радионица у Вреоцима, чиме 
почиње период еколошке деградације, затим еколошког 
загађивања, да би свој максимум достигао у деведесетим годинама 
двадесетог века и данас. Овим су Вреоци најзагађеније место у 
општини Лазаревац, а и шире. 

Због степена загађености животне средине, Вреоци су 2002. 
године проглашени еколошком „црном тачком“. 

Колико је угрожено 
животно окружење у 
Вреоцима сликовито говоре 
следећи подаци: око 300 
деце предшколског и 
школског узраста је оболело 
од бронхитиса и има 
проблеме са дисајним 
органима а 53 је хронично 
оболело од астме, што очито 

указује на угроженост дечје популације. У Вреоцима, а и на нивоу 
Лазаревца није организована превентивна медицина рада, тако да 
се здравствено стање радника запослених у рударском басену 
“Колубара” не прати на одговарајући начин (с обзиром да већина 



 

њих ради у посебним условима где су изложени утицају прашине, 
буке, вибрацијама, разним штетним испарењима) већ се то чини 
кроз годишње систематске прегледе. Једним прегледом радника 
установљено је да 56% има изражено оштећење слуха. 
Становници Вреоца су такође стално изложени утицају прашине, 
буке, вибрација и разних непријатних испарења. Дневно путевима 
прође око 300 тешких камиона и 20 композиција вагона којима се 
транспортује угаљ. Врло често, када је низак ваздушни притисак, 
прашина и непријатни гасови улазе у станове и возила па су 
мештани принуђени да затварају прозоре и врата да би се на тај 
начин заштитили. 

Са депоније јаловине и угљених остатака стално се шире 
непријатни  мириси, као и разна токсична испарења, док се из  
таложника Сушаре, небригом надлежних, отпадне воде (као 
апсолутно загађене) испуштају у реку Пештан, која са толиким 
садржајем “црне воде″ постаје потпуно мртва. Уливањем Пештана у 
Колубару, а потом Колубаре у Саву, поред становника Вреоца 
угрожено је чак и становништво Београда које се пијаћом водом 
снабдева са Макиша. 

Последњих година у Вреоцима је због загађености воде 
затрпано више бунара, а од извора питке воде, којих је некада било 
у изобиљу, сада је остао  само један - Вукашиновац. 

• Око 1480. године, родио се Вукашин, син Вукоја, који је био 
настањен близу извора  (подно Негиног брда)  по којем је овај 
извор добио име. 
Загађивачи  

Велика експлоатација угља, која сада у рударском басену 
“Колубара” достиже 30 милиона t годишње, условила је изградњу 
погона за прераду и транспорт угља, а који су густо сконцентрисани 
на малом простору у Вреоцима, у самом центру колубарског 
угљоносног басена. Повећањем експлоатације развијана су и 
постројења за прераду угља са прљавом пратећом технологијом 
која чине највећи број загађивача, а то су: 

 
• “Колубара - Прерада” (Сува сепарација, Мокра сепарација, 

Сушара,     Топлана, Железнички транспорт);  
• “Колубара – Површински копови”; 
• “Гасбетон” (“Xella” - Србија);  
• “Колубара - Метал”;  
• Железничка станица-Вреоци.  
 



 

Поред набројаних, због свог географског положаја место 
Вреоци је изложено и другим еколошким загађењима (регионални 
пут Вреоци – Аранђеловац, Ибарска магистрала, пруга Београд - 
Бар). 

 

 
Вреоци су испресецани великим бројем далековода, као и 
електрифицираним пругама чије електромагнетно зрачење загађује 
и има изузетно негативан утицај на квалитет животне средине. Ту 
се налази и велика депонија јаловине од прања угља у Мокрој 
сепарацији, на којој често долази до самозапаљења (остаци угља се 
запале, па долази до новог загађења ваздуха од дима и испарења 
из јаловине). На овој депонији, која постоји скоро двадесет година, 
приликом сагоревања остатака угља и угљене прашине температура 
достиже и до 350°C, док материјал при таквим условима подсећа на 
ужарену вулканску лаву. 

Средином Вреоца протиче река Пештан са својим рукавцима, 
као и део корита реке Лукавице, које од осамдесетих година у 
доњем току притичу у нови ток реке Колубаре, која је измештана за 
потребе површинског копа “Тамнава-Исток”- “Велики Црљени”. 

Друга речица - Јаруга, пролази дијагонално кроз село Вреоце 
са својим прилазним каналима. Ове две реке практично 
представљају колектор свих отпадних  вода из индустријских 
погона, као и из домаћинстава с обзиром да у месту не постоји 
урађена канализациона мрежа. 

Оне су на територији Вреоца потпуно мртве и при изливању 
престављају велику еколошку опасност, јер загађују сво околно 
земљиште које је у Вреоцима равно и налази се на просечној 
надморској висини од 100m. 

Поред свеукупног еколошког загађења и деградирања 
територије места Вреоци, на њега надиру и површински копови који 
су у експанзији, и то са истока Поље “Д” а са запада и севера Поље 
“Тамнава-Исток”- “Велики Црљени″. 



 

 
Загађујуће материје 

 
Напред наведени загађивачи од којих већина ради у три смене, 

односно 24 часа дневно, константно емитују следеће загађујуће 
материје: 

 
• угљену прашину; 
• јаловину; 
• шљаку; 
• пепео; 
• чађ; 
• дим; 
• издувне гасове;  
• отпадне воде; 
• муљ; 
• различите врсте испарења, као и : 
• буку; 
• вибрације; 
• електромагнетно и јонизујуће зрачење. 
  

У наведеним загађујућим материјама установљено је присуство 
тешких метала и отровних елемената као што су: цијанид, фенол, 
жива, олово, никл, арсен, цинк, хром, кадмијум, нитратни азот, 
фосфор, угљен моноксид. 

  Испитивањем контаминације земљишта, биљака и вода на 
подручју Вреоца, које је урађено од стране Пољопривредног 
факултета у Земуну (катедра за физиологију биљака и агрохемију – 
проф. Драги Стевановић 1992. године) на захтев Еколошког 
друштва “Вреоци”, у биљкама је установљено присуство појединих 
отровних елемената у количинама изнад максимално дозвољених. 

Концетрације једних су изнад толерисаних вредности погодних 
за нормалан развој биљака (фитотоксичне дозе) а других и изнад 
критичних нивоа садржаја за производе који се употребљавају у 
сточној и људској исхрани. Према добијеним резултатима, 
нежељене последице по нормалан развој биљака (према 
стандардима из наше и светске литературе) могу имати 
регистровани садржаји: цијанида, хрома, живе и арсена. Међутим, 
далеко већу опасност посебно представља присуство: фенола, 
цијанида, живе и арсена, а са аспекта исправности биљака за 
сточну и људску исхрану. 



 

У том смислу најугроженије су биљке: луцерка, лист кукуруза, 
купус и цвекла. Поред овога у узорку купуса је нађена јако висока 
количина олова (45 ppm), а у узорку листа кукуруза и цвекли висок 
садржај кадмијума – изнад критичног нивоа за сточну и људску 
исхрану. 

 
Отпадне воде 

Отпадне воде настају као 
нуспродукт процеса прераде, односно 
сушења угља при повећаним 
притисцима и температурама, а ради 
повећања његове калоријске 
вредности.  

У оквиру погона „Колубара 
Прерада“, постоји постројење за 
прихват отпадних вода које је веома 
технолошки застарело и незадовољава 
законски прописане норме (Закон о 
заштити животне средине Републике 

Србије), као ни важећи европски стандард у области заштите 
животне средине ISO 14001. 

Отпадне воде из круга фабрике истичу непречишћене, 
неуцевљене, неохлађене, док се таложник истих налази у центру 
насељеног места. 

Као последица истакања вода у 
околно земљиште појављује се 
киселост тла и концентрација 
недозвољених супстанци у истом (никл 
и кадмијум), као и остаци од 
прерађеног угља у виду угљене 
прашине, која растворена са водом 
гради муљ. 

Резултати који су добијени 
анализом узорака из постројења 
отпадних вода „Колубара Прераде“ 

говоре да третиране воде не одговарају II класи отпадних вода, те 
као некатегорисане (ванкласне) не би смеле бити испуштане у 
локалне водотокове јер тиме директно угрожавају екосистеме река. 
С обзиром да се посредством корита реке Пештан, које након 
постројења прихвата ове воде исте уливају у Колубару, ствара се 
негативан ефекат који погубно утиче на квалитет воде речног тока. 
Количина рибе које је било у изобиљу сада зависи од количине и 



 

квалитета отпадних вода у наведеним рекама. Такође је заступљено 
велико испарење које настаје због топлоте отпадних вода и њихове 
неуцевљености. Сходно Закону о стратешкој процени утицаја на 
животну средину, у оквиру јавних расправа постоје оправдани 
захтеви локалне заједнице усмерени ка санацији постојећег 
постројења, а у смислу остварења инжењерских пројеката којима 
би се наведено постројење довело у склад са важећим законима и 
техничко-технолошким нормама. 

 
 

 

Налаз из 2005. године А.Д. Заштита на раду и заштита животне 
средине “Београд” - испостава Ваљево. 

  
Извршена је анализа квалитета тла по “ЈУАТ” методу, односно 

мерење концентрације загађујућих материја у истом, чије је 
присуство директна последица растварања отпадних вода из 
филтер таложника у саставу постројења отпадних вода „Колубара 
Прераде“. 
 



 

Савремени развој  
 
 
 
 
 
Како су Вреоци испресецани свим врстама комуникација, све 

то омогућава транспортовање огромних количина робе и великог 
броја људи у свим правцима. Само се камионима (35.715 камиона - 
2002. године) превезе преко 250.000 t годишње сировог и сушеног 
угља и то путем Лазаревац-Степојевац који пресеца место, а  
пролази кроз најгушће насељени део - поред самих кућа. То ствара 
велику буку и прашину свих 24 часа, као и отежан и опасан 
прелазак саобраћајница што је довело до неколико смртних 
случајева.  

 

 
 
 
 
Од проналаска угља на овим просторима (крајем 19. века) 

почиње убрзана индустријализација, тако да је изграђено више 
објеката: 

• Војно технички ЗАВОД - после Првог светског рата;  
• 1937. године ТЕ „ВРЕОЦИ“ јачине 12МW;  
• 1938. године ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА -  уведена „струја“ у 

Вреоце;  
• 1956. године МОКРА СЕПАРАЦИЈА;  
• 1957. године СТАРА СУШАРА;  
• 1969. године СУВА СЕПАРАЦИЈА; 
• 1970. године ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ РЕИК “КОЛУБАРА”; 
• 1977. године ГАСБЕТОН (Xella-Србија);  
• 1981. године ТОПЛАНА;  



 

• 1981. године ЦЕНТРАЛНИ СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА;  
• 1986. године НОВА СУШАРА;  
• 1987. године ДОМ ЗДРАВЉА; 
• 2003.-2008. године РИБОЛОВАЧКИ ДОМ.  

 

   
 
 

Међутим, убрзани развој површинских копова довео је тешке 
машине у најближе окружење стамбеног простора, тако да се 
појачаним активностима мештана кроз разне видове окупљања, 
манифестација и ангажовањем свих удружења и организација 
дошло до стварања  идеје да се преселе сва домаћинства и то на  
следећи начин: 

 
− Утврдити краткорочне и дугорочне планове пресељења 

насеља; 
− Прецизно и разумљиво дефинисати услове експропријације, 

права и обавезе локалног становништва; 
− Тачно и реално проценити трошкове пресељавања; 
− Вишеструким независним анкетирањем, установити мишљење 

грађана и на основу тога утврдити зоне насељавања, 
поштујући и уважавајући мишљење сваког носиоца 
домаћинства и на основу тога утврдити тачке могућег 
споразума између свих фактора (Влада Републике Србије, ЕПС, 
РБ Колубара, ГО Лазаревац, мештани насеља Вреоци). 
Детаљ ископавања моћним багерима „глодарима“ са 

површинског копа - Поље „Д“. 



 

Колективно пресељење 
 
 
 
 
 
 
 
 
Почетком овог миленијума почела је мукотрпна борба 

становника Вреоца да се на достојанствен начин, уз поштовање 
свих чињеница и чинилаца приступи планско-економско-
исплативим поступцима за колективно пресељење комплетног 
насеља.  

Наиме, од 1991.године постоји 
Еколошко друштво „ВРЕОЦИ“ које је 
иницијатор свих активности везаних за 
побољшање услова живота који су 
потпуно урушени дејством 
индустријализације и развојем 
комбината „Колубара“. Великим бројем 
акција и активности еколози су успели 
да скрену пажњу уже и шире јавности 
(чак европске и светске) на веома 
тешке животне услове, тако да   

Вреоци 2002.године добијају статус „црне тачке“. 
Велики број обољења деце и омладине су изазвали 

контаминирани ваздух и земљиште, отпадне воде, јаловина, 
превелика бука, прљавштина и непосредни утицај око десетак 
фирми које су распоређене у најужем - централном делу насеља.  

Посматрајући шта се све дешава у непосредном окружењу са 
насељима и мештанима на које је коп 
немилосрдно наилазио, Вреочани су 
одлучили да предузму све што је  
законским оквирима дозвољено и 
истрају у својим захтевима до 
реализације. Поставили су проблем 
генерално, тражећи пресељење свих 
домаћинстава (уколико неко од њих 
није обухваћено непосредним планом 
експлоатације оставља му се могућност 

избора опције пресељења или останка) пре приступања радњама за 
планско измештање гробља под којим су прве, најприступачније 
резерве угља. 



 

  
Питање пресељења гробља је покренуто 2002. године и до 

данас још није решено. Посебно је сложена ситуација, јер је ту и 
део већ премештеног цветовачког гробља, тако да се ради о преко 
5000 гробних места.  

Почев од 2001. године  па све до данас грађани Вреоца су на 
бројним зборовима и седницама Савета Месне заједнице, 
еколошким трибинама и скупштинским расправама подизали 
питање Вреоца до највиших инстанци. У ову проблематику се први 
пут за протеклих пола века рада комбината „Колубара“ укључују 
сви (мештани, одборници, ГО Лазаревац, Град Београд, комбинат 
„Колубара“, ЕПС и Влада Републике Србије) тако да је то 
резултирало анкетирањем свих мештана, које је спровео Институт 
за архитектуру и урбанизам Србије, као и израдом Плана генералне 
регулације за насеље Вреоци, а на основу ког је донето Решење о 
утврђивању општег интереса за експропријацију непокретности од 
стране Владе Републике Србије (Службени Гласник Републике 
Србије, број 15/09 од 27. фебруара 2009. године). 
 
 



 

 

ДОДАТАК 
 
Аутор: Богдан Тирнанић 
 
 

ПАКАО 

 
Никада нисам набасао на то село. Годинама сам га заобилазио 

или с леве или с десне стране. Тако сам сачувао здраву памет. Ни 
сам не знам како се село заправо зове. Нешто на В. Нема о њему 
ништа у новинама. Али је било на телевизији. 

Јер, житељи те настамбе, 
којима је пукло трпило, 
блокирали су индустријску 
пругу и спречили да теретни 
возови с угљем из Колубаре 
стигну до термо-електрана. 
Немају намеру да одустану. 
Надлежни су одмах обавестили 
јавност да ће, ако ово потраје, 
нужно доћи до рестрикција у 
снабдевању електричном 
енергијом. Сав сам се најежио. 
Зар ће се држава у којој ћемо 
живети звати СССР? 

Да ми ова мисао није 
дошла тек тако показује 
изглед села и околине. То је 
тема за Емила Золу. Већ би 
Достојевски слабо прошао у 

описима природе.  Село је с две (или три?) стране „нападнуто“ 
површинским коповима рудника; општем идиличном утиску 
доприносе још фабрика за сушење угља и базен с отпадним водама 
који заузима неколико хектара. У данима када се не излива. 
Урбанистички хаос у овим зимским условима употпуњавају изровани 
путеви, каквих више нема ни у најзабаченијим стаништима 
земљорадника и одгајивача стоке. Може ту пешак и да се удави. 
Ако прође само са сломљеном ногом, коље неко живинче, части 
село. Видљивост је, због прашине и отровних испарења, равна 
нули. Не само ових дана. Уопште. Усеви више нису добри ни за 



 

сточну храну. Болесних има нешто мало мање него умрлих. Деца се 
играју на околним брдима јаловине (шљаке?). Траву су видела само 
у филмовима о Харију Потеру. Ако уопште могу да се докопају неког 
биоскопа. 

 Све то заједно довољно је за револуцију. Овог пута се, како 
рекох, а у складу с локалном устаничком традицијом (недалеко се 
налази кућа из које је војвода Мишић командовао Колубарском 
битком), догодио само протест без ограничења мандата. Зашто? 
Зато што рудник жели да пресели сеоско гробље како би се 
проширио на ново налазиште угља које сеже до првих сеоских 
кућа. Сељаци неће ни да чују. Они су хришћани. Гробље им је 
читав живот. Траже да се, заједно с мртвима, преселе и живи. 
Пошто је разлика међу њима минимална. Читаво село је гробље. 
Живи се на одложено плаћање. Или је, пак, у овом случају реч о 
концентрационом логору смрти, прилагођеном нашим приликама. 

А ко ће да преговара са побуњеним логорашима? Из власти је 
саопштено да нема разговора на барикадама. Они заборављају како 
је, због исте ароганције, прошао бивши режим: барикада није више 
хтела да преговара. Министарка Удовички ипак се појавила у 
Лазаревцу. Она потиче из земље у којој је страдао Че Гевара. Добро 
да је женско. Не личи баш на Буча Касидија. Више нагиње на 
страну Санденса Кида. 

Вероватно је и она, на затвореном састанку са побуњеним 
сељацима, поновила како постоји пројекат за решење еколошких 
проблема који притискају село, али да се он не може остварити 
преко ноћи. Сељацима је то сигурно звучало као плеоназам давно 
усвојеног политикантског жаргона, описаног у књизи  „Волим и ја 
вас“. За њих је, наиме, ноћ вечна. Значи да од решења нема ништа. 
Осим што им је свака прича о екологији у принципу сумњива. Какви 
еколошки проблеми могу постојати у паклу? Једино тај да се пећ 
која га загрева до усијања покварила. Верујем да би у том случају 
ђаво поднео неопозиву оставку. Јер, што је много- много је! 
 
 
 
 
 

Почеше претити како ће Вреоце селити, 
Оставиће село у облику кока-кола флаше, 
Побогу људи, зар не знате да је то наше. 

 
Миленко Ч. Антонијевић 
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